WIZP.271.10.2.2015

Kościerzyna, dnia 26.03.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy:

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 207.000 euro na realizację zadania pn. BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE
WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM
KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
Na podstawie załączonego rysunku: „Orientacyjny zakres terenu objętego opracowaniem” wynika, że część
planowanej inwestycji zlokalizowana jest na terenie kolejowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
1. Czy są to tereny kolejowe zamknięte?
Zamawiający informuje, że na terenie kolejowym zamkniętym zlokalizowana jest działka 167/30 obr. 09.
2. Czy będzie zachodziła konieczność sporządzania projektów podziału terenu kolejowego.
W chwili obecnej Zamawiający nie zakłada wykonania podziałów terenów kolejowych.
3. Czy Zamawiający uwzględnił konieczność uzyskania odstępstwa w świetle ustawy z dnia 28.03 2003
o transporcie kolejowym art. 53.2 ?
Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie zgodnie z
obowiązującymi przepisami niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę.
4. Czy w związku z koniecznością uzyskania wielu warunków, uzgodnień (m. in. z gestorami kolejowymi,
ZUDP w PKP), uzyskanie decyzji o odstępstwie, opracowanie map do celów projektowych( w tym dla
terenów kolejowych), badań geologicznych (w tym opracowanie projektu robót geologicznych) oraz
koniecznością wykonania oprócz projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dwóch koncepcji alternatywnych Węzła Integracyjnego wraz z
analizą techniczno-ekonomiczną, Zamawiający podtrzymuje termin wykonania przedmiotu zamówienia
na dzień 23.06.2015r.?
5. Czy w pkt 6 siwz Termin realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający - Zamawiający wymaga, aby
zamówienie było realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 23.06.2015r.” nie ma pomyłki?
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentację budowy Węzła
Integracyjnego należy sporządzić do dnia 30 września 2015 r.
Zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert. Oferty
należy składać do dnia 09.04.2015r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400
Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2015r. o godz. 10:15 w pok. 11 tut. Urzędu. Jednocześnie
zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza się ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zgodnie z art. 12a ust. 3 zostaje zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
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